Referat Riffelsektionsmøde

TID:

Torsdag den 27. maj 2016 - 17.00 – 22.00

STED:

Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DELTAGERE:

Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB)
Mikael Green (MG) Anders Sode (AS)
Linda Andersson (LA) Anne Olesen (AO)
Afbud: Lars Kring (LK) Niels Laustsen (NL)

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Opfølgning fra sidste møde
Kommende Aktiviteter
Punkter fra Formanden
Punkter fra Næstformanden
Punkter fra Udviklingsudvalg
Punkter fra Udviklingsudvalg
Punkter fra Ungdomsudvalg
Punkter fra Juniorudvalg
Punkter fra Veteranudvalg
Punkter fra 10 m udvalg
Punkter fra 15 m udvalg
Punkter fra 50 m udvalg
Punkter fra 300 meter udvalg
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Det er godkendt på mail den 14. marts 2016. Der var en lille ændring fra HA. Referat er blevet tilpasset.

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra 2016 (Bilag)
Se fint ud. Vi holder vores budget.

Deltagebetaling Mesterskabsgruppen
Det har desværre ikke været muligt at ændre deltager beløbet for skytter i mesterskabsgruppen for
denne sæson. Vi besluttet at sætte egenbetalingen op til 3000 kr. i november 2015. Men der have
skytterne allerede underskrevet en konktakt, hvor der stod at egenbetalingen var 2000 kr. Så det er
først til 2016/2017 sæsonen at det koster 3000 kr. om året.
Der er sparet penge på kørselstilskud til skytter. Og nogle andre små ting, så AS forventer at der kun er
brugt 2500 kr. for meget.

Arbejdsgruppen (fordeling af midler i Riffelsektion) fremlægger deres udspil (PH,IH og AS)
Godkendt. De penge som er indbetalt fra støtteforeningen, er det muligt at overføre til næste år. Det er
kun muligt at overføre dem til efterfølgende år, da indbetalte penge skal bruges på det som folk har
bedt sektionen om.

Budget 2016
Der er en fejl i vores budget så Veteranudvalget ikke har fået overflyttet sine, penge fra
støtteforeninger fra 2015 til 2016.
Sektionen er enige, om at Ib skal have sine penge. Han får 27.347 kr.

3. Opfølgning fra sidste par møde

AS: Våbenliste - Oversigt over hvilke våben sektionen har mulighed for at låne
Blev gennemgået, vi skal lave noget mere reklame for at man kan låne en riffel, hvis man ønsker det.
MG få ansvaret for 300m riffel. MG har udlånt en 300m riffel til Louise Mæng.
AS skrive til Tommy Sørensen, for at høre om der er nogle 6mm piber nogle steder? Lars Jepsen har
måske nogle i Jørlunde.

4. Kommende Aktiviteter

5. Punkter fra Formanden
Valg er ny næstformand?
Vi skal have valgt en ny næstformand for sektionen. Såfremt der sker noget med formanden
Ib Hansen blev valgt som ny næstformand.
Reglement For Skydning I Dansk Skytte Union
Der var en hurtigt gennemgang af hvor langt vi var kommet, det ser fint ud. Nu er det op til SKUD at få
lavet det færdig inden den 1. juli.
Vision målsætninger
Gennemgang af den. Er der nogle ting vi skal gå i gang med?
Nogle af de punkter som sektionen vil arbejde med i fremtiden er:




Elite-Chef som har ansvaret for vores juniorlandshold/mesterskabsgruppe. Samt et tæt at
samarbejde imellem vores talentcentre, så der er en rød tråd igennem det hele
Vi vil i samarbejde med talentcentrene have mere fokus på at få lavet en gruppe for 13-15 år.
som vil skyde i 3 stillinger
Arbejde på at få lavet 2 TD talentcentre mere i DK. Foreninger som kunne være i spil er fx
Særslev, Fløng, Tingsted og Aalborg

Målsætning er at vi starter med at kigge på det efter sommerferien(2016)

Regler for næste indendørs sæson(10m og 15m)
Skydetid på alle discipliner skal gennemgås for at blive tilpasset. PH og FB komme med et udspil som vi
kan snakke videre om på vores næste sektionsmøde i august.

Regler for åben med rem/U skytter med rem(10m/15m)
Når det ikke er en officiel ISSF klasse, er det ikke alle ISSF regler man skal følge
Regler som man ikke behøver at følge:



Man behøver ikke at have sportstøj på.
Man må godt skyde med indbygget eller bøjle på ens diopter (briller glas. Men uden zoom)

NM
Opdatering om det
IH skal med som hjælper for at juniorlandsholdet. Anni Bissø er med som træner.
Holdet bliver udtaget efter udtagelssstævnet for NM i BPI 18.-19. juni. AS deltager søndag og
offentliggør hvem som er udtaget til NM. Vi stiller med fuldt hold i alt.
Helle Østergaard Mark er kommet med som Klassifikationsjury. PH er kommet med i riffeljuryen

Ny rangliste ansvarlige
Helle Østergaard Mark er ny rangliste ansvarlige fra 1. april. AS har 10m ranglisten frem til den 30/6.
hvorefter Helle også overtager den.
Stævneregler
Linda Andersen har et ønske om, at få gjort vores stævner mere spændende. Linda ønsker at fx
herrejunior skytter skyder på det samme skydehold til et stævne for at de kan se hinanden når de
skyder, for at der er noget mere pres på. Linda vil væk fra det med at der kommer en skytte fredag
aften og skyder og andre skytter søndag middag.
Riffelsektionen er enig men vil ikke gå ind og tvinge foreningerne til det. Sektion vil opfordre dem som
afholder stævner til at gøre det, da det er det der er bedst for vores idræt.

Sektionen vil inden den 1. oktober have udarbejdet en skrivelse som kan rundesendes til de foreninger
som afholder stævner, hvor vi opfordrer dem til at lave et stævne efter denne model

Handleplan
Hvor langt er vi? Er der nogen ting som vi skal i gang med?
Generelt set det super fint ud. Vi har allerede gennemført mange af de ting, som vi har sagt. Ting som vi
skal have fokus på det næste år er:




10m inspiration tur til den afsluttende bundesliga omgang. For at se hvad vi kan gøre så vores
DIF-turnering kan blive bedre.
Udviklingsudvalget skal have kigget på om vi skal afholde nogle flere Idrætslejre/kurser
Måske skal vi indkøbe et DM banner 2,5 x 5 meter med riffel. For at det er nemmere for os selv.
Snakker videre om det på næste møde.

Danske Rekorder
Skal vi lave noget selv, eller vent på SKUD?
Vi blev enige om at vi venter på SKUD. Hvis der ikke er sket noget inden vores næste sektionsmøde.
Lave vi noget selv.

6. Punkter fra Udviklingsudvalg
Vi har fået 2 nye udvalgsmedlemmer. Marc Hansen og Kim Ibsen. Mangler stadig en formand.
AS har haft et kort møde med Niels Pagel tirsdag 24. maj. for at aftale hvad det er riffelsektionens
udviklingsudvalg skal arbejde med. Der er planlagt et møde med Kim og Marc den 16. juni. For at
komme i gang.

7. Punkter fra Ungdomsudvalg
Ikke noget

8. Punkter fra Juniorudvalg
Ikke noget

9. Punkter fra Veteranudvalg
NM Status?
Fuld i gang med at planlægge turen til NM. Der er 14 riffel skytter som er tilmeldt. 4 skytter på pistol.
Har bestilte overnatning og bedt Tommy om at betale for indskud

10.Punkter fra 10 m udvalg
DIF turnering

Viborg vandt over Ballerup og rykker op til DIF-turneringen.
PH vil kigges på hvornår oprykningskampen skal skydes, da det måske giver mest mening, at
den skal skydes i starten af ny sæson, da foreningerne bedre ved hvilke skytter de har til
rådighed.
Udtagelse stævner 2016/2017
AS nævnte at vi, skal huske på at der er junior VM til næste år, så der skal nok afholdes nogle
udtagelsesstævner på luft i april og maj.
Udtagelse stævne til EM i Maribor 2017 skal være på plads inden den 1. august som der står i
udtagelse regler for EM/VM

11.Punkter fra 15 m udvalg
Ikke noget

12. Punkter fra 50 m udvalg
EM udtagelse i foråret, hvordan gik det?
Følgende skytter er udtaget til Junior EM i Tallin den 12.-19. juni:
Henriette Nielsen – Riffel 50 m 3×20 skud og 60 skud liggende
Kristine Christensen – Riffel 50 m 60 skud liggende og 3×20 skud
M 50m
Planlægning af DM 50m. Hvem gør hvad?
AS er overordnet ansvarlig for DM. LK er med som føl, det første år så han få et indblik i det.
FB tager sig af tilmelding til DM 50m.

Der er aftalt at der er åben træning fredag eftermiddag fra 15.00 til 17.00. FB, IH og AS tager der over
fredag formiddag, for at gøre klar.

Ny 50m formand
Lars Kring er ny 50m formand.

13.Punkter fra 300 meter udvalg
Hvordan gik EC 300m?
Det gik super godt. Skytterne skyder super godt. Der var rigtigt mange skytter, som deltog. Hvis der er
ligeså mange deltagere til næste år skal der bruges nogle flere hjælpere. Gætter på 20.000 kr. i
overskud
Carsten tager til EC Zagreb. Lars L, Steffen Olsen, Carsten. Skal til Finland for at skyde EC.

DM 300m i Vingsted. Kort status
Der skydes 3x20 lørdag formiddag, 60 liggende om eftermiddagen. Søndag 3x40. ungdom/veteran kan
skyde på alle ledige skydebaner.
Alt vores dommerudstyr skal være der til DM for ungdom. Vi skal finde en dommer til at forklare
hvordan det virker og til at fortælle lidt om krav til udstyr mm. Så vi får skabt noget opmærksomhed på
os selv

14.Eventuelt
Hjælp til stævner (hjemmeside, mail og andre ting)
Husk at lave aftaler med andre fra sektionen hvis man ikke selv man få smidt ting på hjemmesiden, når
man har stævne. Vi skal hjælpe hinanden. Man kan ikke nå alt selv:)
Medaljer til DM?
Der er guld, sølv og bronze i alle klasser til DM. Også på hold.

Præmieoverrækkelse for ungdom.

Vi har prøvet at have præmieoverrækkelse for ungdom, på et andet tidspunkt, så de ikke behøvede at
vente til finalerne var overstået. Det var en positiv ting, alle ungdomsskytter var glad for det. Eneste
ting er at vi skal huske at skrive det i indbydelsen.

Næste møde: Skal gerne planlægge 3-4 møder frem.

Tirsdag den 16. august i Korsør Comwell Kl 17.00
Tirsdag den 22. november i Korsør.
Tirsdag den 24. januar

Møde slut 22.46

